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 دسوطًسمحصًالت دخاوی میضان مصشف بشآيسد  عىًان طرح

بشآيسد میضان  ،1404دسصذی مصشف دخاویات تا سال  30واَص  مبىی بش ج.ا.ایشان وضد ساصمان ملل متحذ تؼُذبا تًجٍ بٍ  معرفی مًضًع ي اَمیت آن 
بٍ ایىىٍ بشآيسدَای اوجام ضذٌ دس  وظش. دستشسی بٍ ایه آماس بسیاس حائض اَمیت می باضذ ي دس وطًسمًاد دخاوی  مصشف

ماس فشاتش اص میضان يالؼی ایه آاصًال  باضذ،می سیاست َای تًسؼٍ ای صىؼت دخاویات مُمی بشای ایه صمیىٍ تًجیٍ 
 22خشیه بشسسی اوجام ضذٌ دس سال آ .اػالم می گشدد اص سًی صىؼت دخاویات مصشف )خصًصا سیگاس ي تىباوًی للیان( 

دس حال ي ن ي يصاست بُذاضت صًست گشفت ماس ایشاآمشوض  ،سبا َمىاسی مشوض بشوامٍ سیضی ي وظاست بش دخاویات وطً
محصًالت دخاوی بٍ مىظًس بشوامٍ سیضی َای سطح والن وطًسی دس وىتشل  گانوىىذماس دلیك مصشف آحاضش بٍ 

با ضمىا دس بشوامٍ اجشایی پیطگیشی ي ممابلٍ با لاچاق سیگاس ابالؽ ضذٌ اص سًی ستاد مباسصٌ  می باضذ.ویاص مصشف دخاویات 
 ضذٌ است.اػالم يصاست بُذاضت  مًاد دخاوی،دلیك میضان مصشف  مشجغ بشآيسد، دستگاَُای ریشبطلاچاق بٍ 

 25تؼییه میضان ضیًع مصشف دخاویات بٍ تفىیه محصًالت دخاوی دس سال  :اَذاف کلی اَذاف مًرد وظر طرح

 : اختصبصی اَذاف

 سه، داخلی ي خاسجی، تؼییه میضان مصشف سیگاس سيصاوٍ ي غیش سيصاوٍ بٍ تفىیه جىسیت
وًع تىباوً)مؼطش ي غیش  ، سه،للیان مصشف سيصاوٍ / َفتگی/ماَاوٍ بٍ تفىیه جىسیتتىباوًی تؼییه میضان مصشف 

 مؼطش(
 ي سه تؼییه میضان مصشف محصًالت بذين ديد )جًیذوی / اوفیٍ ای/ مىیذ وی( بٍ تفىیه جىسیت

 دستیابی بٍ سابمٍ ي مذت مصشف محصًالت دخاوی
 تؼذاد افشاد مصشف وىىذٌ مًاد دخاوی تمایل بٍ تشن بشآيسد 

 محصًالت دخاوی: بشآيسد میضان لاچاق کبربردیاَذاف  

 ضیًع مصشف دس وًجًاوان ي صوان
  ی يصاست صىؼت ي میضان يالؼی مصشفبشسسی اختالف آماس بشايسدَا

 وخ-ديد بذين/ديدصا-سيصاوٍ غیش/سيصاوٍ- مىطمٍ- جىس- سهتفىیه مصشف محصًالت دخاوی بٍ مشبًط بٍ میضان آماس  خريجی َبی مًرد اوتظبر طرح
 سابمٍ ي مذت مصشف-ي سیگاس داخلی ي خاسجی دخاوی مادٌوًع – للیان يػذٌ/ سیگاس

اوتظبرت از مجری در حیه اجرای 

 طرح )مبوىذ ريش کبر ي ...(

 وتایج ي امىان استفادٌ اص آن دس تًجیٍ مستىذات دس سطح ملی  تائیذیٍاخز ماس بٍ مىظًس آَمىاسی با ساصمان 
 سال اخیش 5دس  ي تىباوً بشسسی سيوذ لیمت سیگاس 

 ياسد اتیمصشفی داخلی یا ي تىباوًی  سیگاسَاي تؼییه پش مصشف تشیه بشسسی 
 استخشاج ي تُیٍ گضاسش وُایی

اوتظبرت از مجری پس از اتمبم 

 طرح )مبوىذ اقذامبت کبربست

وتبیج، مالحظبت اخالقی ي قبوًوی 

 ي ...(

  بٍ واسفشماwordي گضاسش وُایی بٍ صًست فایل اسایٍ وتایج 
 .تمام گضاسش ي وتایج طشح متؼلك بٍ واسفشما است ي آن سا محشماوٍ تلمی ومایىذ

 ولیٍ اسىاد ي مذاسن ي مستىذات مشبًط بٍ طشح پس اص اوجام لشاسداد تحًیل واسفشما گشدد.
 

َبی اوتخبة طرح  يیژگی

 دَىذگبن

 اص سًابك پژيَطی مىاسبی بشخًسداس باضذ.
 اص سابمٍ واسبشد وتایج پژيَص َای اوجام ضذٌ دس سطًح سیاست گزاسی ملی بشخًسداس باضذ.



  اص َمىاسی وضدیه با مشوض آماس ایشان بشخًسداس باضذ.

   1/12/25لغایت  1/2/25مذت صمان اجشای طشح اص تاسیخ  مذت زمبن اجرای طرح 

 با تًجٍ بٍ ػملیات مطالؼاتی ي میذاوی دس سٍ فاص  میلیًن تًمان 100 سقف بًدجٍ طرح

  سبیر تًضیحبت

 


